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SIŁAMI.
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www.escolimburg2020.be
www.escolimburg2020.eu
“Jako prowincja jesteśmy bardzo zadowoleni ze wsparcia unijnego
dla projektu ESCOLimburg2020. Korzystanie z zasobów europejskich
przez małe gminy jest niemalże niemożliwe. Dzięki współpracy między
partnerami oraz wsparciu unijnemu możemy pomóc naszym gminom
przekształcić zasoby mieszalne w bardziej energooszczędne, a tym
samym dać dobry przykład mieszkańcom! Ma to również duże
znaczenie w kontekście Porozumienia Burmistrzów.”
Ludwig Vandenhove
Zastępca dyrektora ds. środowiska i natury
Prowincja Limburgii
Koordynator projektu: Prowincja Limburgii | Osoba kontaktowa: Nele Stas - nele.stas@limburg.be
Partner projektu: Dubolimburg, Infrax Limburg | Czas trwania projektu: 01/04/2013 - 31/03/2016
Budżet: € 1 174 380 (wkład UE: 75%) | Numer umowy: IEE/12/977
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Belgii

CZYM JEST ESCOLIMBURG2020?
Limburgii

Celem ESCOLIMBURG2020 jest przyspieszenie

oraz zredukować je o 20% w swoich obszarach, tj. również

przekształcenia budynków miejskich w celu zwiększenia

dla swoich zasobów komunalnych.

oszczędności energii, tak aby spełniały one wymogi normy
neutralności pod względem zużycia i wytwarzania energii

Oprócz zapewnienia trwałości zasobów komunalnych, pro-

(Bijna Energie Neutraal (BEN)) na terenie prowincji Limbur-

jekt ma również na celu dostarczenie sektorowi budowlane-

gia w Belgii.

mu koniecznej wiedzy specjalistycznej oraz know-how.
Dzięki temu sektor będzie mógł w przyszłości realizować

Projekt współgra z ambicjami Limburgii, aby stać się

swoją rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

obszarem neutralnym dla klimatu. Jednocześnie ESCOLIM-
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BURG2020 idealnie wpisuje się w tematykę Porozumienia

ESCOLIMBURG2020 dostrzega pilną potrzebę utworze-

Burmistrzów, zgodnie z którym 44 gminy przygotowują i

nia ram prawnych dla renowacji zasobów komunalnych.

wdrażają w Limburgii własne plany działania na rzecz kli-

W ramach tego projektu dąży się do zniwelowania różnic

matu. W ten sposób gminy starają się przekroczyć standard

pomiędzy nowym budownictwem a remontowanymi

nałożony przez władze europejskie dotyczący emisji CO2

budynkami.
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JAK FUNKCJONUJE
ESCOLIMBURG2020?

Punktem wyjścia dla projektu ESCOLIMBURG2020 są

Projekt ESCOLIMBURG2020 dąży do wspierania, optyma-

działania istniejącego przedsiębiorstwa usług energetycz-

lizacji oraz rozszerzenia działań ESCO. Projekt jest czymś

nych (ESCO), Infrax. Operator sieci energetycznej Infrax

więcej niż sumą tworzących go elementów: każdy z trzech

udostępnia kompletny pakiet usług energetycznych służący

partnerów, tj. prowincja Limburgia, Infrax oraz Dubolimburg,

do promowania efektywności energetycznej budynków

odgrywa określoną rolę i udostępnia w projekcie swoje uni-

komunalnych. Bezpłatny pakiet podstawowy obejmuje

kalne kompetencje oraz wiedzę w celu zmaksymalizowania

telemetrię i monitoring, studium wykonalności oraz rejestr

efektów. Współpraca umożliwi partnerom realizację ambicji

energetyczny nieruchomości. Dodatkowo oferta uwzględnia

prowincji w zakresie zrównoważonego budownictwa, tak

szeroki zakres usług doradczych, w tym symulacje dyna-

aby Limburgia stała się obszarem neutralnym dla klimatu.

miczne oraz kampanie pomiarowe. Gminy mogą również
zdecydować się na w pełni wdrożony projekt (Zob. str. 20).
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ZASADY BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ
PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG
ENERGETYCZNYCH INFRAX
W poszukiwaniu zysków
We współpracy z lokalnym samorządem spółka Infrax

Rozległa wiedza know-how, doświadczenie i
możliwości

analizuje sposoby zwiększenia efektywności energetycznej

Infrax posiada rozległą wiedzę między innymi z obszaru

zasobów miejskich i lokalnych. Infrax dąży do opraco-

inżynierii, prawa, administracji, monitorowania oszczędności

wania optymalnego rozwiązania i zawsze ma na uwadze

czy koordynowania projektów. Wiedza ta, która stała się

zwiększanie zysków dla klienta.

obszarem specjalizacji Infrax, nie jest zawsze dostępna na

Infrax stosuje zintegrowane podejście i traktuje budynek w

poziomie lokalnym. Często wynika to z braku czasu, jaki jest

kategoriach całościowej koncepcji. Zawsze oferuje najbard-

wymagany w celu jej przyswojenia. Infrax oferuje pomoc

ziej optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę okresy spłaty,

często przeciążonym służbom miejskim i uzupełnia fachową

dostępny budżet i wymogi oraz potrzeby administracji oraz

wiedzę urzędników, dostarczając aktualnych informacji z

pracowników.

własnej rozległej sieci. Infrax dysponuje wystarczającymi
możliwościami, aby w obrębie przedsiębiorstwa
przygotować wszystkie wymagane działania, począwszy od
regulacji istniejących systemów grzewczych, a skończywszy
na gruntownym i kompletnym remoncie budynków.
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Kompleksowe rozwiązanie

Brak dodatkowych kosztów inwestycyjnych

Infrax to stabilny i lojalny partner, który oferuje znacznie

Remonty budynków, tak aby stały się przyjazne energe-

więcej niż same usługi doradztwa energetycznego czy

tycznie, wymagają inwestycji. Po dokonaniu płatności

analizy możliwych działań w ramach polityki energetycznej.

zaliczkowej przez przedsiębiorstwo usług energetycznych

Działając jako przedsiębiorstwo usług energetycznych, pro-

lokalny samorząd spłaca swoją inwestycję w środki poprawy

ponowane działania są aktywnie wdrażane w porozumieniu

efektywności energetycznej poprzez oszczędność kosztów

z przedstawicielami lokalnej administracji. Analizowane są

energii. Jest to niezwykle korzystny system, który nie

wszystkie aspekty zużycia energii: ogrzewanie, wentylacja,

stanowi dodatkowego obciążenia dla budżetu miejskiego

klimatyzacja, oświetlenie, energia odnawialna oraz izo-

lub lokalnego.

lacja. Infrax oferuje kompleksowe rozwiązanie: informacje,
usługi doradztwa, koordynację, monitoring, wdrożenie oraz
finansowanie.
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DODATKOWE ZALETY
ESCOLIMBURG2020

Wsparcie lokalnych władz

Pomiary to wiedza

Każdy powód przemawia za stosowaniem zrównoważonych

Aby ułatwić lokalnym władzom dostęp do danych w zakresie

metod remontu nieruchomości komunalnych.

zużycia energii, w ramach projektu ESCOLIMBURG2020

Gruntowne remonty pozwalają gminom na oszczędność

udostępniony został – poprzez Dubolimburg oraz podczas

energii i pieniędzy, umożliwiają większą niezależność

osobistych rozmów z decydentami politycznymi – raport

energetyczną i zwiększają wartość zasobów budowlanych,

„retrofitting & renewable energy” (R&R) dotyczący moder-

dzięki czemu już dziś są one przygotowane na przyszłość.

nizacji oraz energii odnawialnej, który obejmuje kilka gmin

W ten sposób gminy mogą pełnić rolę przykładu i

w Limburgii. Raport zawiera dane, które można wykorzystać

wskazywać mieszkańcom drogę do zrównoważonego

w ramach kolejnych pomiarów przeprowadzanych na rzecz

budownictwa i mieszkania.

Porozumienia Burmistrzów. Wykorzystując dane z kolejnych
pomiarów, przedstawiciele gmin mają możliwość zapoznania się, oceny i weryfikacji poziomu emisji CO2 na swoim
terenie osiągnięty poprzez realizację planu działania na rzecz
klimatu w gminach.
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Wiedza umożliwiająca korzystniejszą pozycję
wyjściową

Innowacyjne opcje finansowania

Projekt ESCOLIMBURG2020 pozwala na podniesienie

możliwość przygotowania swoich zasobów na przyszłość

poziomu świadomości oraz jest źródłem informacji dla

w sposób ekonomiczny, dzięki czemu będą mieć możliwość

przedstawicieli lokalnych władz oraz sektora budowlanego.

czerpania korzyści finansowych. Jednocześnie projekt

Umożliwia lokalnym organom państwowym realizację poli-

pozwala na zwiększenie wartości budynków, co umożliwia

tyki zrównoważonego rozwoju, co z kolei daje im możliwość

wydłużenie okresu ich eksploatacji. W ramach analizy

dawania dobrego przykładu innym. W sektorze budowla-

finansowej przeprowadzonej w projekcie ESCOLIM-

nym skupiono się przede wszystkim na przekazywaniu

BURG2020 zdefiniowano nowe opcje i techniki finansowa-

właściwych i specjalistycznych informacji, które umożliwią

nia zgodne z budżetem miejskim (Cykl polityki i zarządzania

firmom realizację przyszłych wymogów prawnych w zakresie

– Beleids- en BeheersCyclus, BBC)).

zrównoważonego budownictwa. W ten sposób doradcy

W ten sposób projekt dąży do realizacji zrównoważonych

techniczni, architekci i wykonawcy uzyskują kluczową

remontów zgodnych z budżetem w trudnej sytuacji gospo-

wiedzę, która może posłużyć do wzmocnienia ich aktualnej i

darczej.

Projekt ESCOLIMBURG2020 oferuje miastom i gminom

przyszłej sytuacji ekonomicznej.
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ZNACZENIE NA POZIOMIE
EUROPEJSKIM

Dzięki programowi Inteligentna Energia-Europa środki wyge-

“Europejskie zasoby na rzecz Limburgii”

nerowane w ramach projektu ESCOLIMBURG2020 posłużą

Zastępca Van den Hove: „Jako prowincja jesteśmy bardzo

do realizacji wielu celów:

zadowoleni z dostępności środków europejskich w pro-

– Optymalizacja istniejących działań Infrax jako

jektach na rzecz klimatu. Małe gminy często mają trudności
z pozyskiwaniem środków1) unijnych. Współpraca z part-

przedsiębiorstwa usług energetycznych

nerami ma duże znaczenie, ponieważ dzięki temu możemy

– Monitorowanie i oferowanie innowacyjnych mecha-

sprowadzić środki unijne do Limburgii.”

nizmów finansowania dostosowanych do potrzeb grupy
docelowej
– Opracowanie zintegrowanej oferty bazującej na synergii
trzech partnerów w celu przyspieszenia i zwiększenia
zakresu inwestycji na rzecz trwałości zasobów miejskich
– Analizowanie atutów i wyzwań innych europejskich
projektów (IEE), tak aby umocnić swoją ofertę oraz
udostępnić wiedzę know-how zagranicznym projektom
oraz ich partnerom.
– Wspieranie procesu zrównoważonego rozwoju
– Zachęcanie i wzbudzanie entuzjazmu w sektorze budownictwa
16
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OCZEKIWANE WYNIKI

Kompleksowy i zrównoważony remont zwiększający

W praktyce oznacza to:

energooszczędność zasobów miejskich w prowincji Limburgia. Zamierzamy objąć takimi działaniami dalsze budynki i

– 19 837 230 € na inwestycje w energię

lokale mieszkalne, powielając strategię ESCOLIMBURG2020

– Co najmniej 30% oszczędność energii na budynek oraz

przez inne władze w pozostałych regionach: inne obszary In-

40% w skali całego projektu

frax (część Flandrii Zachodniej, Brabancja Flamandzka, Ant-

– Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 50 000 ton

werpia), obszary Eandis (inni administratorzy sieci), Region

i oszczędności w użyciu energii o co najmniej 11 000

Waloński, Bruksela i Europa wg Porozumienia Burmistrzów

MWh/rocznie
– Przedstawiciele 44 samorządów otrzymają dostosowany

ESCOLIMBURG2020 dąży do trwałości sektora budowla-

do ich potrzeb plan działania w zakresie modernizacji oraz

nego poprzez utworzenie możliwości rozwojowych na

energii odnawialnej (R&R) dla obiektów dziedzictwa

poziomie technicznym i administracyjnym, z naciskiem na

– Analiza, udoskonalanie i wdrożenie modelu ESCO w całej

potencjalną współpracę
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prowincji Limburgia
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FUNKCJONOWANIE
ESCO I ESCOLIMBURG2020
W 7 KROKACH

1

5

Studium wykonalności

Podczas posiedzenia inauguracyjnego zostanie podjęta

jest studium wykonalności, które obejmuje szacunkowe

decyzja o dacie rozpoczęcia oraz okresie wdrożenia prac.

koszty oraz końcowe oszczędności. Studium wykonalności

Podczas fazy wdrożeniowej Infrax odpowiada za nadzór nad

przeprowadzane jest bezpłatnie dla organów administracji

miejscem przeprowadzania prac.

publicznej.

2
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Szczegółowa analiza

Odbiór końcowy

Infrax sprawuje kontrolę nad realizacją prac, co umożliwia

Po zatwierdzeniu przez radę miejską wszystkie techniki

przeprowadzenie wstępnego odbioru prac. Wszelkie

zawarte w studium wykonalności są omawiane podc-

ewentualne problemy są identyfikowane i rozwiązywane

zas spotkania służącego do określenia oddziaływania na

we współpracy z wykonawcami projektu. (czy należy

środowisko. Wprowadzane są również ewentualne popraw-

napisać coś w kontekście procesu uczenia się na potrzeby

ki. Po zatwierdzeniu dokładnego zakresu doradcy techniczni

całościowego i gruntownego remontu??? Być może nie jest

rozpoczynają pracę nad szczegółową analizą. Dla poszc-

to wymagane). Odbiór końcowy ma miejsce po upływie roku

zególnych technik przygotowywane są specyfikacje, plany

od terminu przeprowadzania kontroli.

oraz wykazy pomiarów. Na tym etapie koszty pokrywane są

7

przez gminę.

3

Rozliczenie finansowe

Miasto lub prowincja pokrywa koszty inwestycji w oparciu o

Przetarg

wybraną opcję finansową. Odbywa się to w ramach budżetu

Oferty przetargowe mogą składać podmioty znajdujące

miejskiego lub lokalnego, zwykłego kredytu lub za pomocą

się na liście zakwalifikowanych wykonawców. Dzięki temu

prefinansowania przez Infrax (kredyt zaciągnięty na maksy-

oferty cenowe mogą zgłaszać lokalni wykonawcy.

malny okres 20 lat). Dodatkowo Infrax oferuje nowe opcje

4

finansowania, które zostaną opracowane w ramach studium

Udzielenie zamówienia

finansowego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania z udzielenia zamówienia
przez komitet zarządzający Infrax oraz przedstawicieli administracji publicznej odbywa się posiedzenie inauguracyjne, w
którym uczestniczą wszystkie zainteresowane strony.
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Wdrożenie

W oparciu o ankietę oraz wizytę w budynku wykonywane
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PARTNERZY

Prowincja Limburgii

Wykazano, że najczęściej gminy potrzebowały wsparcia

Prowincja Limburgii jest położona w Belgii i liczy 835 505

technicznego, organizacyjnego oraz finansowego.

mieszkańców (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) oraz

Aktualnie 41 z 44 gmin w Limburgii oficjalnie zobowiązało

44 gminy. Administracja prowincji postawiła sobie ambitny

się do korzystania z usług oferowanych przez

cel przekształcenia całego regionu w taki sposób, aby był

przedsiębiorstwo usług energetycznych. Infrax wykonuje

neutralny dla klimatu. Gminy są ważnym partnerem na

badania wykonalności oraz szczegółowe analizy, organizuje

drodze do realizacji tego celu, dlatego też prowincja, jako

przetargi na realizację robót, monitoruje wdrożenie i oferuje

organ pomocniczy, została wyznaczona do roli Koordynatora

opcje finansowania.

porozumienia dla Porozumienia Burmistrzów w 2010 r.
Limburgia była pierwszą prowincją w Europie, której udało

Dubolimburg

się zachęcić wszystkie gminy do podpisania Porozumienia

Od 2009 r. Dubolimburg oferuje usługi obiektywnego i

Burmistrzów w dniu 30 listopada 2011 r. Gminy otrzymały

niezależnego (indywidualnie dostosowanego) doradztwa

wytyczne w zakresie przygotowania pomiarów odniesienia

w zakresie zrównoważonego budownictwa oraz mieszka-

oraz planu działania na rzecz klimatu dla prowincji Limburgii,

nia dla sektora budowlanego, lokalnych władz oraz osób

Dubolimburg, Infrax i Bond Beter Leefmilieu (Flamandzkiej

prywatnych. Dubolimburg, jako centrum wsparcia dla

Federacji na Lepszego Środowiska). Inwestycje energety-

całej prowincji, organizuje kampanie podnoszące poziom

czne, realizowane w ramach projektu ESCOLIMBURG2020

świadomości oraz kampanie informacyjne w oparciu o

przyczyniają się do realizacji działań zdefiniowanych w

wytyczne uzyskane od władz Limburgii. Sposób pracy

planie działania na rzecz klimatu i pomagają prowincji oraz

oraz podejście przyjęte przez Dubolimburg posłużyło

gminom w realizowaniu ich wzorcowej roli.

samorządowi flamandzkiemu jako wzór do tworzenia podobnych centrów wsparcia na rzecz trwałego budownictwa

Infrax
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w innych prowincjach. Dubolimburg pomaga miastom i

Infrax to operator sieci energetycznej będący w całości

gminom w przygotowaniu i wdrażaniu własnych, dostosowa-

własnością władz lokalnych i regionalnych 126 miast i gmin

nych do indywidualnych potrzeb planów działania na rzecz

flamandzkich i przez nie finansowany. Infrax kładzie duży

klimatu, np. poprzez wsparcie realizacji pomiarów odnie-

nacisk na pomoc miastom i gminom w monitorowaniu i

sienia CO2. Do kluczowych działań należy umożliwienie

redukowaniu potrzeb energetycznych nieruchomości.

innowacyjnych projektów demonstracyjnych oraz przeka-

Przykładem może być tu pomoc w rachunkowości energety-

zywanie wytycznych oraz porad dla określonych projektów

cznej, co pozwala na kontrolę zużycia energii w najbardziej

miejskich oraz projektów budowlanych w zakresie zarówno

energochłonnych budynkach oraz pomoc przy przepro-

remontowanych budynków, jak i nowych budów. Usługi

wadzaniu audytów energetycznych. W 2010 r. firma Infrax

świadczone przez Dubolimburg stanowią również silny bod-

zaprezentowała gminom usługi ESCO dostosowane do

ziec dla innych miast i gmin do korzystania z nowych usług

indywidualnych potrzeb mające na celu oszczędność energii.

energetycznych Infrax.
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“ESCO uwzględnia
punkt widzenia klienta”
PRZEDSTAWICIELE LOKALNYCH WŁADZ MÓWIĄ

Jos Dreessen
Koordynator projektu ESCO
Prowincja Limburgii

“Korzyści w zakresie budżetu, know-how i oszczędności czasu”
Władze Limburgii od wielu lat współpracują z operatorem sieci energetycznej w zakresie monitorowania zużycia energii
budynków w prowincji, wykonywania audytów energetycznych oraz świadczenia usług doradczych. Od niedawna firma Infrax
oferuje również usługi w ramach ESCO.
Jos Dreessen (Koordynator projektu ESCO, Departament zarządzania obiektami, Dział budynków/nieruchomości, Administracja prowincji Limburgii): „W budżecie inwestycyjnym prowincji ok. 8,5 miliona euro zostało przeznaczonych na wsparcie
projektu ESCOLIMBURG2020. Ze względu na braki kadrowe oraz zbyt napięte harmonogramy władze prowincji Limburg
zaakceptowały usługi oferowane przez Infrax w zakresie zarządzania pełnym procesem obejmującym rozpoczynanie, nadzorowanie i finalizowanie kompletnych działań służących oszczędzaniu energii. Fakt, że Infrax przejął pełną odpowiedzialność za
cały proces miało duże znaczenie w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru usług. Nie bez znaczenia są również korzyści
finansowe.”
„Wspólnie rozpoczęliśmy prace na kampusach szkolnych w Voeren, Lommel i Diepenbeek, gdzie skupiliśmy się głównie na
remontach dachów, montażu zielonego dachu i założeniu odpowiedniej izolacji. Praktyczna kontrola prac miała pozytywny
przebieg: udostępniono nam jeden centralny punkt kontaktowy, co pozwoliło na minimalizację ewentualnych konfliktów.
Prace zostały zakończone zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz i według harmonogramu.”
Władze Limburgii są tak zadowolone z rezultatów, że ogłosiły nowe zrównoważone inwestycje w Voeren, Lommel, Diepenbeek, Tongeren, Hasselt i Neerpelt.
Jos Dreessen poleca usługi świadczone w ramach projektu ESCOLIMBURG2020 wszystkim lokalnym władzom. „Jednak
kluczem jest właściwe przygotowanie. Priorytetowe znaczenie ma realistyczny budżet oraz harmonogram. Nie należy jednak
pomijać innych kwestii, na przykład jasno zdefiniowanego zakresu projektu z naciskiem na korzyści w zakresie energii, starzenie się i wymogi. Ponadto prace obejmujące taki zakres wymagają elastyczności wszystkich stron; pomocne może być również
przypisanie ostatecznej odpowiedzialności za projekt osobie, która ma możliwość podejmowania decyzji.”

24

25

Patrick Clerckx
Przedstawiciel ds. sportu
Gmina Lummen

Raf Theuwis
Dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami
Gmina Overpelt

“Wyższy komfort przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów energii”

“ESCO uwzględnia punkt widzenia klienta”

Marc Penxten, Burmistrz Alken i André Vanhex, Alderman mają bardzo pozytywny stosunek do działań ESCO.

Gmina skorzystała z usług ESCO w celu remontu miejskiego

techniczne. „Projekt ESCOLIMBURG2020 był dla nas

Gmina przeprowadziła gruntowny remont domu kultury

centrum sportowego oraz basenu. Konieczna była moder-

idealnym rozwiązaniem”, mówi Raf Theuwis, Dyrektor ds.

Sint-Jorisheem: budynek został całkowicie rozebrany, jego

nizacja oświetlenia. „Jesteśmy zadowoleni ze sposobu, w

zarządzania nieruchomościami. „Nasze służby techniczne

rola uległa zmianie i podwyższono jego standard. „Zostały

jaki Infrax wykonuje działania ESCO”, mówi Patrick Clerckx,

mają napięte harmonogramy, a ze względu na to, że tego

spełnione wszystkie obietnice i oczekiwania w obszarze

przedstawiciel ds. sportu w gminie Lumen. „Szczegółowo

typu prace wymagają szeroko zakrojonych przygotowań

zrównoważonego rozwoju”, mówią. „Koszty energii są niższe,

uwzględniono nasze potrzeby i w trakcie całego okresu

oraz fachowej wiedzy, ich samodzielne przeprowadzenie

a komfort użytkownika znacznie większy”. Współpraca z

trwania prac, który w naszym przypadku wynosił ponad

przez gminę było po prostu niemożliwe. Z pomocą przyszło

ESCO była znakomita. „Komunikacja była sprawna i termi-

miesiąc, na bieżąco informowano nas o ich dokładnym

nam przedsiębiorstwo usług energetycznych wraz ze swoim

nowa – zawsze na czas otrzymywaliśmy właściwe infor-

przebiegu. Podczas realizacji wszystkich prac ściśle ze sobą

zakresem działań. Projekt ESCOLIMBURG2020 nie jest

macje”. Przeprowadzenie zrównoważonego przekształcenia

współpracowaliśmy, komunikacja przez cały ten okres była

ukierunkowany na generowanie korzyści finansowych, lecz

nieruchomości w Alken nie było prostym zadaniem. „Każdy,

przejrzysta i jednoznaczna, a prace przebiegały ściśle z har-

na zapewnienie maksymalnych zysków swoim klientom.

kto chce przeprowadzić zrównoważony remont budynku,

monogramem. Jesteśmy bardzo zadowoleni.”

Przyjmuje punkt widzenia klienta. Dzięki fachowej wiedzy

powinien wcześniej zdawać sobie sprawę, że pewne

Nowe oświetlenie centrum sportowego zostało szybko

i know-how prace są realizowane szybko i skutecznie.

działania można wykonać wyłącznie po uwzględnieniu

zauważone. „Zauważyliśmy, że oświetlenie jest lepiej

Od bezpłatnego studium wykonalności do końcowego

aspektów niemających charakteru zrównoważonego

dopasowane do potrzeb budynku, a jednocześnie pozwala

odbioru: komunikacja w każdej fazie była jasna i jedno-

rozwoju. Przykładowo montaż paneli słonecznych na

na dużo niższe zużycie energii ze względu na zastosowanie

znaczna, a jako gmina zawsze mieliśmy ostatnie słowo we

dachu centrum sportowego wymaga dostępności odpo-

wyłączników czasowych. Poza zwiększeniem ogólnego kom-

wszystkich kwestiach. Budynki są teraz niezwykle trwałe:

wiedniego rodzaju dachu. Kwestiami tymi należy zająć się

fortu użytkowania, ciekawe wrażenia zapewniono również

ulepszono oświetlenie oraz wentylację, zwiększono komfort

w pierwszej kolejności i pokryć wszystkie towarzyszące

osobom korzystającym z basenu, dzięki zastosowaniu

dla użytkownika przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

koszty. I chociaż aspekty te są jedynie pośrednio związane

oświetlenia podwodnego. Bez wątpienia, jesteśmy bardzo

Jesteśmy bardzo zadowoleni i planujemy współpracę w

ze zrównoważonym rozwojem, to niewątpliwie zwiększają

zadowoleni ze sposobu pracy oraz rezultatu końcowego.

ramach projektu ESCOLIMBURG2020 obejmującą również

łączny koszt realizacji.”

Wyrazy uznania dla ESCO!”

renowację centrum sportowego.”

Marc Penxten
Burmistrz
Gmina Alken

André Vanhex
Urzędnik ds. planowania przestrzennego
Gmina Alken

“Spełnione zostały wszystkie oczekiwania”

Gmina Overpelt zamierzała wyremontować budynki służb
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